





Εγκατάσταση των Windows 7
Αυτό το έγγραφο παρέχει γενικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν εγκαταστήσετε τα 
Microsoft® Windows® 7.
Υπάρχουν δύο επιλογές εγκατάστασης των Windows 7:
Αναβάθμιση: 
(Αν η τρέχουσα έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε μπορεί να αναβαθμιστεί, επιλέξτε Αναβάθμιση, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα αρχεία, οι ρυθμίσεις και τα προγράμματά σας. (Αν η έκδοση των Windows που διαθέτετε δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, θα χρειαστεί να επιλέξετε Προσαρμογή για να εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση των Windows.)
Προσαρμογή: 
Επιλέξτε Προσαρμογή για να εγκαταστήσετε τα Windows στο διαμέρισμα που θα επιλέξετε. Τα προγράμματα και οι ρυθμίσεις σας στο συγκεκριμένο διαμέρισμα θα διαγραφούν. Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και ρυθμίσεων που θέλετε να διατηρήσετε για να είναι δυνατή η επαναφορά τους μετά την εγκατάσταση. Πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματά σας όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί. 
Πριν ξεκινήσετε:
*	Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, DVD ή CD, μονάδα flash USB ή φάκελο δικτύου.
*	Ελέγξτε το πακέτο των Windows για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις απαιτήσεις συστήματος.
*	Αποφασίστε αν θα εγκαταστήσετε την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows 7. Για να εκτελέσετε μια έκδοση 64 bit των Windows, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει επεξεργαστή 64 bit.
*	Βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων των Windows. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος στον υπολογιστή σας ή πάνω στη θήκη του δίσκου εγκατάστασης μέσα στο πακέτο των Windows. 
*	Σημειώστε το όνομα του υπολογιστή σας αν πρόκειται να συνδεθείτε σε δίκτυο. Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, θα εντοπίσετε το όνομα του υπολογιστή σας με τον εξής τρόπο: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Το όνομα του υπολογιστή σας εμφανίζεται στην περιοχή Όνομα υπολογιστή, τομέας και ρυθμίσεις ομάδας εργασίας. 
*	Διαβάστε τα "Γνωστά θέματα" που βρίσκονται προς το τέλος αυτού του εγγράφου.
*	Διαβάστε την ηλεκτρονική δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου των Windows 7 στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288.
*	Συνδεθείτε στο Internet ώστε να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης. Εάν δεν διαθέτετε σύνδεση στο Internet, εξακολουθείτε να μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να εγκαταστήσετε τα Windows.
*	Ενημερώστε το πρόγραμμα προστασίας από ιούς (αν χρειάζεται), θέστε το σε λειτουργία και κατόπιν απενεργοποιήστε το. Αφού εγκαταστήσετε τα Windows, θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προστασίας από ιούς ή εγκαταστήστε νέο λογισμικό προστασίας από ιούς που λειτουργεί με Windows 7. 
*	Λάβετε και εκτελέστε το εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας των Microsoft Windows από τη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125343. Αυτό το εργαλείο ελέγχει την πιθανή ύπαρξη μόλυνσης από συγκεκριμένο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που μπορεί επίσης να παρεμποδίσει μια αναβάθμιση και βοηθά στην κατάργηση οποιασδήποτε μόλυνσης εντοπιστεί. Το εργαλείο εμφανίζει μια αναφορά που περιγράφει οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό καταργείται και στέλνει αναφορά στη Microsoft για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Microsoft. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε καμία πληροφορία από τις αναφορές αυτές για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ηλεκτρονική δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου για το αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=113995.
Για να αναβαθμίσετε τα Windows 7
Η επιλογή αναβάθμισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Αν η έκδοση των Windows που διαθέτετε δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, θα χρειαστεί να επιλέξετε Προσαρμογή για να εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση των Windows. 
Σημείωση: 
Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων ή άλλη βιομετρική συσκευή για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει τον κωδικό πρόσβασης πριν να κάνετε την αναβάθμιση. Πρέπει να συνδεθείτε πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τα Windows μετά την αναβάθμιση.

1.	Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας ώστε τα Windows να ξεκινήσουν κανονικά. (Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση, δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας από το δίσκο αναβάθμισης των Windows 7.)
2.	Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows στη μονάδα DVD ή CD του υπολογιστή σας.
3. 	Για να δείτε εάν ο υπολογιστής σας μπορεί να εκτελέσει τα Windows 7, ανοίξτε το Σύμβουλο αναβάθμισης των Windows 7 κάνοντας κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονικός έλεγχος συμβατότητας.
4.	Στη σελίδα Εγκατάσταση των Windows, κάντε κλικ στο Εγκατάσταση τώρα.
5.	Στη σελίδα Λήψη σημαντικών ενημερώσεων για εγκατάσταση, συνιστάται η λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων για να διασφαλίσετε την επιτυχία της εγκατάστασης και να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από απειλές ασφάλειας. Θα χρειαστείτε σύνδεση στο Internet για να λάβετε αυτές τις ενημερώσεις.
6.	Στη σελίδα Διαβάστε τους όρους της άδειας χρήσης, εάν αποδέχεστε τους όρους άδειας χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
7.	Στη σελίδα Ποιον τύπο εγκατάστασης θέλετε;, κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση. 
8.	Ακολουθήστε τις οδηγίες. Αν εμφανιστεί αναφορά συμβατότητας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην αναφορά. Ένα αντίγραφο της αναφοράς θα αποθηκευτεί στην επιφάνεια εργασίας.
Σημείωση για την αναβάθμιση από Windows XP σε Windows 7
Δεν μπορείτε να κάνετε απευθείας αναβάθμιση από Windows XP σε Windows 7. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εύκολη μεταφορά των Windows για να διατηρήσετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσαρμογή για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 και να μεταφέρετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας πίσω στον υπολογιστή σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Εύκολης μεταφοράς των Windows με σκοπό την αναβάθμιση από Windows XP σε Windows 7, συμβουλευθείτε το http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142337.
Για να εγκαταστήσετε μια προσαρμοσμένη (νέα) έκδοση των Windows 7 
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσαρμοσμένη αν θέλετε να αντικαταστήσετε πλήρως το τρέχον λειτουργικό σας σύστημα, αν θέλετε να διατηρήσετε το τρέχον λειτουργικό σύστημα και να εγκαταστήσετε τα Windows σε ένα διαθέσιμο, ξεχωριστό διαμέρισμα του σκληρού δίσκου σας (πολλαπλή εκκίνηση) ή αν δεν είναι εγκατεστημένο κανένα λειτουργικό σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή.
Με την επιλογή Προσαρμογή διαγράφονται τα προγράμματα και οι ρυθμίσεις σας. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και ρυθμίσεων που θέλετε να διατηρήσετε για να είναι δυνατή η επαναφορά τους μετά την εγκατάσταση. Πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματά σας μη αυτόματα όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί. 
Προειδοποίηση:
*	Αν διαγράψετε ή διαμορφώσετε ένα διαμέρισμα, όλα τα δεδομένα του διαμερίσματος διαγράφονται μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, προγραμμάτων και ρυθμίσεων. 
*	Εάν υπάρχει ήδη κάποια έκδοση των Windows στο διαμέρισμα που επιλέξατε και δεν διαμορφώσετε ή διαγράψετε το διαμέρισμα, τα αρχεία χρήστη θα αποθηκευτούν σε ένα φάκελο Windows.old στο διαμέρισμα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να αναζητήσετε τον συγκεκριμένο φάκελο. 
*	Σας συνιστούμε, ωστόσο, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων χρήστη σας σε εξωτερική τοποθεσία πριν εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση. Για παράδειγμα, αν έχετε κρυπτογραφημένα αρχεία, ίσως να μην μπορείτε να τα ανοίξετε μετά την εγκατάσταση των Windows εκτός εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας. Εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων χρήστη σας και κατόπιν τα επαναφέρετε με επιτυχία μετά την εγκατάσταση των Windows, μπορείτε να διαγράψετε το φάκελο Windows.old με την Εκκαθάριση Δίσκου.

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows στη μονάδα δίσκου DVD ή CD του υπολογιστή και κάντε ένα από τα παρακάτω:

*	Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα λειτουργικό σύστημα και δεν θέλετε να δημιουργήσετε, να επεκτείνετε, να διαγράψετε ή να διαμορφώσετε διαμερίσματα, προχωρήστε στο βήμα 2.
*	Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα ή αν θέλετε να δημιουργήσετε, να επεκτείνετε, να διαγράψετε ή να διαμορφώσετε διαμερίσματα, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας με το δίσκο εγκατάστασης τοποθετημένο στη μονάδα δίσκου DVD ή CD. Με αυτόν τον τρόπο, η εκκίνηση του υπολογιστή σας θα γίνει από το δίσκο εγκατάστασης. Εάν σας ζητηθεί να πατήσετε κάποιο πλήκτρο για να εκτελέσετε εκκίνηση από DVD ή CD, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εάν εμφανιστεί η σελίδα Εγκατάσταση των Windows, μεταβείτε στο βήμα 2. 
*	Αν δεν εμφανιστεί η σελίδα Εγκατάσταση των Windows και δεν σας ζητηθεί να πατήσετε πλήκτρο για να εκτελέσετε εκκίνηση από DVD ή CD, θα χρειαστεί πιθανόν να ρυθμίσετε τη μονάδα DVD ή CD ώστε να είναι η πρώτη συσκευή εκκίνησης στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS). Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:
Προειδοποίηση: Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη του BIOS έχει σχεδιαστεί για προχωρημένους χρήστες και είναι πιθανό η αλλαγή μιας ρύθμισης να εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση του υπολογιστή σας.
α.	Εκκινήστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows και κατόπιν επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
β.	Οι νεότεροι υπολογιστές εμφανίζουν συνήθως ένα μενού εκκίνησης. Στο μενού εκκίνησης, επιλέξτε "Ρύθμιση BIOS" ή "Ρυθμίσεις BIOS" ή κάτι παρόμοιο και κατόπιν πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο όταν σας ζητηθεί να εμφανίσετε την οθόνη ρύθμισης του BIOS.
Οι διαδικασίες ποικίλλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του BIOS. Συνήθως, πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο (όπως F2, F12, Del, Esc) ή έναν συνδυασμό πλήκτρων αμέσως αφού εκκινήσετε τον υπολογιστή σας αλλά πριν ξεκινήσουν τα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή.
γ.	Στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS, ορίστε την επιλογή που ονομάζεται "Boot order" ή κάτι παρόμοιο.
δ.	Επιλέξτε τη μονάδα DVD ή CD του υπολογιστή σας ως πρώτη συσκευή εκκίνησης, αποθηκεύστε τις αλλαγές ρυθμίσεων και κατόπιν βγείτε από το BIOS. 
ε.	Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κατόπιν εκκινήστε τα Windows από το DVD ή CD εγκατάστασης, όπως περιγράφεται παρακάτω.
2.	Για να δείτε εάν ο υπολογιστής σας μπορεί να εκτελέσει τα Windows 7, ανοίξτε το Σύμβουλο αναβάθμισης των Windows 7 κάνοντας κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονικός έλεγχος συμβατότητας. (Η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται εάν η εκκίνηση του υπολογιστή σας έχει γίνει μέσω του DVD ή του CD εγκατάστασης.)
3.	Στη σελίδα Εγκατάσταση των Windows, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και κατόπιν επιλέξτε Εγκατάσταση τώρα.
4.	Στη σελίδα Λήψη σημαντικών ενημερώσεων για εγκατάσταση, συνιστάται η λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων για να διασφαλίσετε την επιτυχία της εγκατάστασης και να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από απειλές ασφάλειας. Θα χρειαστείτε σύνδεση στο Internet για να λάβετε αυτές τις ενημερώσεις. (Σημείωση: Αυτή η σελίδα δεν εμφανίζεται εάν εκκινήσετε τα Windows από το δίσκο εγκατάστασης.)
5.	Στη σελίδα Διαβάστε τους όρους της άδειας χρήσης, εάν αποδέχεστε τους όρους άδειας χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
6.	Στη σελίδα Ποιον τύπο εγκατάστασης θέλετε; κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη.
7.	Στη σελίδα Πού θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows;, κάντε ένα από τα εξής:
*	Αν θέλετε να αποδεχθείτε το διαμέρισμα που επιλέγουν τα Windows και δεν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows σε συγκεκριμένο διαμέρισμα ή να δημιουργήσετε διαμερίσματα στο σκληρό δίσκο σας, κάντε κλικ στο Επόμενο για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. 
*	Αν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows σε συγκεκριμένο διαμέρισμα με αρκετό ελεύθερο χώρο, επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. (Αν θέλετε να κρατήσετε την υπάρχουσα έκδοση των Windows και να δημιουργήσετε ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλών εκκινήσεων, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα Windows σε διαφορετικό διαμέρισμα από εκείνο στο οποίο εγκαθίσταται η τρέχουσα έκδοση των Windows.) 
8.	Αν θέλετε να δημιουργήσετε, να επεκτείνετε, να διαγράψετε ή να διαμορφώσετε ένα διαμέρισμα (και εκκινήσατε τα Windows από το δίσκο εγκατάστασης), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές μονάδας (Για προχωρημένους), κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες.

Σημαντικό: Εγκαταστήστε νέο λογισμικό προστασίας από ιούς αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Γνωστά ζητήματα
Αν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από τα Windows Vista, οι αλλαγές σε προεπιλεγμένες εργασίες των Windows, υπηρεσίες και άλλες ρυθμίσεις των Windows Vista ενδέχεται να αντικατασταθούν με την προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για τα Windows 7.
Δημιουργία εικόνων
*	Χρυσάνθεμο: © DLILLC/Corbis
*	Βασιλικοί πιγκουίνοι: © DLILLC/Corbis
*	Πορτρέτο ενός κοάλα: © image100/Corbis
*	Monument Valley: © Ron Chapple/Corbis
*	Τουλίπες: © David Nadalin-Υπάλληλος της Microsoft
*	Ορτανσία: © Amish Patel-Υπάλληλος της Microsoft
*	Μέδουσα: © Hang Quan-Υπάλληλος Microsoft
*	Φάρος: © Tom Alphin-Υπάλληλος της Microsoft
*	Εικόνα χαμογελαστού αγαλματιδίου: © Punga – Εικονογράφος
*	Τρενάκι λούνα παρκ: © Donovan Reese/Getty Images
*	Αστερίας: © Spirit Value RF/Corbis
*	Δίσκος βινύλιου σε πικ-απ: © Steven Errico/Getty Images
*	Πορσελάνινη γάτα: © Tetsuo MORITA/Getty Images
*	Γυροσκόπιο: © Laurent Hamels/Getty Images
*	Αποκοιμισμένο γατάκι: © GK Hart/Vikki Hart/Getty Images
*	Ντάλια: © Dave Zubraski/Getty Images
*	Ανεμόμυλος: © Marco Simoni/Getty Images
*	Περιστρεφόμενη μπάλα: © Adhemas Bastista
*	Έγχρωμα υφάσματα: © Whit Richardson/Getty Images
*	Φύλλο λεύκας: © Rob Atkins/Getty Images
*	Ποιμενικός σκύλος: © Digital Zoo/Getty Images
*	Κηρομπογιές: ©	Jeffrey Hamilton/Getty Images
*	Φωτισμένος φανός σε σχήμα άστρου: © Johner/Getty Images
*	Πεντόβολα: © Jeffrey Coolidge/Getty Images
*	Βαμμένη πλίνθινη σκάλα: © Livia Corona/Getty Images
*	Χάρτινος κύκνος: © Ryan McVay/Photodisc/Getty Images
*	Κιθάρα: © Aaron Graubart/Getty Images
*	Σκύλος Πομεράνιαν: © Gary Spradling
*	Κουρδιστό ρομποτάκι: © David Selman/Corbis
*	Πτυχωτό χειροποίητο υφαντό: © R H Productions/Getty Images
*	Ηλιοτρόπια: © imagewerks/Getty Images
*	Κόκκινο ψάρι κλόουν της ανεμώνης: © Georgette Douwma/Getty Images
*	Αερόστατο: © James Hager/Getty Images
*	Εικόνα αποκοιμισμένου προσώπου: © Kat Leuzinger 
*	Παραδοσιακή βάρκα Dhoni: © Sakis Papadopoulos/Getty Images
*	Μπάλα ποδοσφαίρου: © Vincenzo Lombardo/Getty Images
*	Χρωματιστά υφαντά: © Martin Child/Getty Images
*	Γυάλινοι βώλοι: © Jeffrey Coolidge/Getty Images
*	Χρωματιστό παράθυρο: © Alberto Coto/Getty Images
*	Μαροκινά χαλιά: © Martin Child/Getty Images
*	Βασιλική πεταλούδα: © Purestock/Getty Images
*	Σπειροειδής σκάλα: © WIN-Initiative/Getty Images
*	Φάρος: © Chad Ehlers/Stone/Getty Images
*	Σταγόνες νερού πάνω σε φυτό: © Pete Leonard/zefa/Corbis
*	Φύλλα του είδους Aeonium Glutinosum: © Mark Bolton/Corbis
*	Λογχοειδής κρίνος - λεπτομέρεια: © Rob Tilley/DanitaDelimont.com
*	Αγκινάρα - λεπτομέρεια : © Will Austin
*	Ντάλια - λεπτομέρεια: © Will Austin
*	Φθινοπωρινά φύλλα: © Will Austin
*	Σχηματισμοί αμμόλιθου: © Martin Ruegner/Stone/Getty Images
*	Ακτή των παγετώνων, Muir Inlet, Προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο Glacier Bay: © Carr Clifton/Minden Pictures
*	Σπάσιμο κυμάτων σε βράχους, Ακτή Keoleola, Μάουι, Χαβάη: © Tim Fitzharris/Minden Pictures
*	Καταρράκτης σε βρυώδεις βράχους: © Photolibrary Group Ltd
*	Ανατολή ηλίου στο Mesa Arch, Canyonlands NP, Γιούτα: © Giovanni Simeone/SIME-4Corners Images
*	Λιβάδι των λεβάντων, Προβηγκία, Γαλλία: © Cornelia Doerr/Getty Images
*	Διαστημική βελόνα και Μουσείο EMP, Σιάτλ: © Will Austin
*	Μουσείο EMP σε πορφυρό φως: © Will Austin
*	Γερμανία, Ντίσελντορφ, θέατρο: © Gregor Schuster/zefa/Corbis
*	Μουσείο EMP & Μονοτρόχιος σιδηρόδρομος - θολή εικόνα: © Will Austin
*	Εξωτερική όψη κτιρίου Selfridges, Μπέρμινχαμ Αγγλία: © Andreas Stirnberg/Getty Images; Architect: Future Systems
*	Είσοδος City Link, Μελβούρνη: © John Gollings/Arcaid/Corbis
*	Χαρακτήρες - Yuko Kondo: © Yuko Kondo- Εικονογράφος
*	Χαρακτήρες - Kat Leuzinger: © Kat Leuzinger-Εικονογράφος 
*	Χαρακτήρες - Osmand Nosse: © Osmand Nosse - Εικονογράφος
*	Χαρακτήρες - Klaus Haapaniemi: © Klaus Haapaniemi - Γραφίστας
*	Χαρακτήρες - Red Nose Studios: © Red Nose Studios
*	Χαρακτήρες - Punga: © Punga
*	Σκηνές - Pomme Chan: © Pomme Chan-Εικονογράφος
*	Σκηνές - Kustaa Saksi: © Kustaa Saksi - Εικονογράφος
*	Σκηνές - Nanospore: © 	Nanospore 
*	Σκηνές - Adhemas Batista: © Adhemas Batista - Εικονογράφος
*	Σκηνές - Kai and Sunny: © Kai and Sunny
*	Σκηνές - Hvass Hannibal: © Hvass Hannibal
Πνευματικά δικαιώματα
Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι εταιρείες, οι οργανισμοί, τα προϊόντα, τα ονόματα τομέων, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα λογότυπα, τα άτομα, οι τόποι και τα γεγονότα που περιγράφονται στα παραδείγματα αυτού του εγγράφου είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει πρόθεση, σε καμία περίπτωση, να αναφέρονται σε υπαρκτές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, ονόματα τομέων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπα, άτομα, τόπους και γεγονότα. Η συμμόρφωση προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να εισαχθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, ηχογράφηση ή άλλο μέσο), για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Microsoft Corporation.
Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να καλύπτεται από ευρεσιτεχνίες, αιτήσεις για άδειες ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Μicrosoft. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο από τη Microsoft σε όρους έγγραφης άδειας χρήσης, η παροχή αυτού του εγγράφου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα σε αυτές τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
© 2009 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οι επωνυμίες Microsoft, MS-DOS, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows NT, Windows Server, Active Directory, Aero, BitLocker, HotStart, ReadyBoost, ReadyDrive, SideShow και SuperFetch είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της Spider Systems ® Limited. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Spider Systems Limited σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:
Πνευματικά δικαιώματα 1987 Spider Systems Limited
Πνευματικά δικαιώματα 1988 Spider Systems Limited
Πνευματικά δικαιώματα 1990 Spider Systems Limited

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο λογισμικού της Seagate.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της ACE*COMM Corp. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της ACE*COMM Corp. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:
Πνευματικά δικαιώματα 1995-1997 ACE*COMM Corp

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο του Sam Leffler και της Silicon Graphics, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό του Sam Leffler και της Silicon Graphics σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

Πνευματικά δικαιώματα © 1988-1997 Sam Leffler
Πνευματικά δικαιώματα © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης αυτού του λογισμικού και 
του υλικού τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι
(i) οι ανωτέρω κοινοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε
όλα τα αντίγραφα και το σχετιζόμενο υλικό τεκμηρίωσης και (ii) τα ονόματα των
Sam Leffler και της Silicon Graphics δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης ή
δημοσιότητας που σχετίζονται με το λογισμικό, χωρίς ειδική προηγούμενη γραπτή άδεια
του Sam Leffler και της Silicon Graphics.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, 
ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.  

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ SAM LEFFLER ΚΑΙ SILICON GRAPHICS ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ
Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.


Πνευματικά δικαιώματα τμημάτων © 1998 PictureTel Corporation

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της Highground Systems. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Highground Systems σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

Πνευματικά δικαιώματα © 1996-1999 Highground Systems


Τα Windows 7 ενσωματώνουν κώδικα συμπίεσης από τον όμιλο Info-ZIP.  Δεν ισχύουν επιπλέον χρεώσεις ή δαπάνες για τη χρήση του κώδικα αυτού και οι πρωτότυπες πηγές συμπίεσης διατίθενται δωρεάν στο Internet στις διευθύνσεις http://www.info-zip.org/ ή ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/.


Πνευματικά δικαιώματα τμημάτων © 2000 SRS Labs, Inc


Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό από τη βιβλιοθήκη συμπίεσης γενικής χρήσης "zlib".

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της ScanSoft, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της ScanSoft, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:
TextBridge® OCR © της ScanSoft, Inc.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

Πνευματικά δικαιώματα © 1996 από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του σε πηγαίες και δυαδικές μορφές για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι τόσο η ανωτέρω κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και αυτήν την κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα και ότι κάθε τεκμηρίωση, διαφημιστικό υλικό και άλλο υλικό που σχετίζεται με αυτή τη διανομή και χρήση αναγνωρίζει πως αυτό το λογισμικό αναπτύχθηκε εν μέρει από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Ινστιτούτο Επιστημών της Πληροφορικής.  Το όνομα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την προσυπογραφή ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη ειδική, γραπτή άδεια.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.  ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Άλλα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να ισχύουν για τμήματα αυτού του λογισμικού και επισημαίνονται ανάλογα, εφόσον ισχύουν.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο του James Kanze. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό του James Kanze σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 

Με το παρόν παραχωρείται δωρεάν άδεια σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο του λογισμικού αυτού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό") να επεξεργάζεται το Λογισμικό χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, δημοσίευσης, διανομής ή/και πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού και να επιτρέπεται σε άτομα, στα οποία παρέχεται το Λογισμικό, να κάνουν το ίδιο, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κοινοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και ότι τόσο η ανωτέρω κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται στο υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης. Παραχωρείται επίσης άδεια τροποποίησης του λογισμικού σε οποιονδήποτε βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι, στο τροποποιημένο λογισμικό, το πρόθεμα "GB_" αντικαθίσταται με κάποιο άλλο και ότι τα ονόματα των καταλόγων για τα συμπεριλαμβανόμενα αρχεία ("gb" στην παρούσα διανομή) τροποποιούνται επίσης. 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  

Εκτός από το περιεχόμενο της παρούσας κοινοποίησης, το όνομα του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται για διαφήμιση ή για προώθηση με άλλο τρόπο της πώλησης, της χρήσης ή για άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με αυτό το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό της Cisco ISAKMP Services.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της RSA Data Security, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της RSA Data Security, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

Πνευματικά δικαιώματα © 1990, RSA Data Security, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Παραχωρείται άδεια αντιγραφής και χρήσης αυτού του λογισμικού με την προϋπόθεση ότι αυτό αναγνωρίζεται ως το "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που το αναφέρουν ή που παραπέμπουν σε αυτό το λογισμικό ή σε αυτή τη λειτουργία. Παραχωρείται επίσης άδεια για την υλοποίηση και χρήση παράγωγων έργων με την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα προσδιορίζονται ως "προερχόμενα από το RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" σε κάθε υλικό που αναφέρει ή παραπέμπει στο προερχόμενο έργο.

Η RSA Data Security, Inc. δεν προβαίνει σε καμία δήλωση που να αφορά είτε την κατασκευή αυτού του λογισμικού είτε την καταλληλότητα του λογισμικού για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.  Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 
Αυτές οι κοινοποιήσεις πρέπει να διατηρούνται σε κάθε αντίγραφο κάθε μέρους αυτής της τεκμηρίωσης ή/και του λογισμικού.                                                                                   


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της OpenVision Technologies, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της OpenVision Technologies, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

Πνευματικά δικαιώματα 1993 από την OpenVision Technologies, Inc.

Με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και η κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε συνοδευτική τεκμηρίωση και ότι το όνομα της OpenVision δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης ή δημοσιότητας που σχετίζονται με τη διανομή του λογισμικού χωρίς προηγούμενη ειδική, γραπτή άδεια. Η OpenVision δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.  Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.

Η OPENVISION ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ Η OPENVISION ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο των μελών του Διοικητικού συμβουλίου (Regents) του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό των μελών του Διοικητικού συμβουλίου (Regents) του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

Πνευματικά δικαιώματα © 1995, 1996 Regents of The University of Michigan.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και η κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε συνοδευτική τεκμηρίωση και ότι το όνομα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης ή δημοσιότητας που σχετίζονται με τη διανομή του λογισμικού χωρίς προηγούμενη ειδική, γραπτή άδεια. Αυτό το λογισμικό παρέχεται ως έχει χωρίς ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

Πνευματικά δικαιώματα ©  1993, 1994 Regents of the University of Michigan.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
 
Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαίες και δυαδικές μορφές, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η παρούσα ειδοποίηση και ότι αποδίδεται η απαιτούμενη αναγνώριση στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν της πόλης Ann Arbor. Το όνομα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την προσυπογραφή ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη ειδική, γραπτή άδεια. Το λογισμικό αυτό παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

Πνευματικά δικαιώματα 1989, 1990 του Massachusetts Institute of Technology. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
 
Η εξαγωγή του λογισμικού αυτού από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να απαιτεί ειδική άδεια από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόκτηση αυτής της άδειας πριν από την εξαγωγή αποτελεί ευθύνη οποιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού που σκοπεύει να κάνει εξαγωγή.
 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η
παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε συνοδευτική τεκμηρίωση και ότι το όνομα του M.I.T. δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης ή δημοσιότητας που σχετίζονται με τη διανομή του λογισμικού χωρίς προηγούμενη ειδική, γραπτή άδεια. Το M.I.T. δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.  Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α., αυτό το λογισμικό δεν επιτρέπεται να εξαχθεί εκτός των Η.Π.Α. χωρίς άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α.
 
Πνευματικά δικαιώματα 1994 του Massachusetts Institute of Technology. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η εξαγωγή του λογισμικού αυτού από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να απαιτεί ειδική άδεια από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόκτηση αυτής της άδειας πριν από την εξαγωγή αποτελεί ευθύνη οποιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού που σκοπεύει να κάνει εξαγωγή.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε συνοδευτική τεκμηρίωση και ότι το όνομα M.I.T. δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης ή δημοσιότητας που σχετίζονται με τη διανομή του λογισμικού χωρίς προηγούμενη ειδική, γραπτή άδεια. Το M.I.T. δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.  Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.


Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από τη Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ και τους συνεργάτες του.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της τεχνολογίας ασφαλείας "Entrust" με άδεια χρήσης από τη Northern Telecom.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της Hewlett-Packard Company. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Hewlett-Packard Company σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

Πνευματικά δικαιώματα © 1994 Hewlett-Packard Company

Με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε συνοδευτική τεκμηρίωση.  Οι Hewlett-Packard Company και Microsoft Corporation δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για κανένα σκοπό.  Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.


Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό από τη βιβλιοθήκη αναφοράς PNG 'libpng'.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της Autodesk, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Autodesk, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

©  Πνευματικά δικαιώματα 1995 από την Autodesk, Inc.

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό φίλτρου γραφικών. Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρει σε εργασία της Independent JPEG Group.


Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία “True Verb” της KS Waves Ltd.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της SGS-Thomson Microelectronics, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

Πνευματικά δικαιώματα 1996 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της Unicode, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Unicode, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2005 Unicode, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Διανέμεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που παρατίθεται στο http://www.unicode.org/copyright.html.

Με το παρόν παραχωρείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε άτομο που αποκτά αντίγραφο αρχείων δεδομένων της Unicode και οποιασδήποτε σχετιζόμενης τεκμηρίωσης (τα "Αρχεία Δεδομένων") ή λογισμικού της Unicode και οποιασδήποτε σχετιζόμενης τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό") να επεξεργάζεται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής ή/και πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού και να επιτρέπεται σε άτομα, στα οποία παρέχονται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό, να κάνουν το ίδιο, με την προϋπόθεση ότι (α) οι ανωτέρω κοινοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται με όλα τα αντίγραφα των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού (β) τόσο η ανωτέρω κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και αυτή η κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε σχετιζόμενη τεκμηρίωση και (γ) υπάρχει σαφής κοινοποίηση σε κάθε τροποποιημένο Αρχείο Δεδομένων ή στο Λογισμικό καθώς και στην τεκμηρίωση που σχετίζεται με τα Αρχεία Δεδομένων ή στο Λογισμικό ότι τα δεδομένα ή το λογισμικό έχει τροποποιηθεί.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

Εκτός από το περιεχόμενο της παρούσας κοινοποίησης, το όνομα του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται για διαφήμιση ή για προώθηση με άλλο τρόπο της πώλησης, της χρήσης ή για άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Combined PostScript Driver ήταν αποτέλεσμα συνεργατικής διαδικασίας ανάπτυξης της Adobe Systems Incorporated και της Microsoft Corporation.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της Media Cybernetics. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Media Cybernetics σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό: 

HALO Image File Format Library © 1991-1992 Media Cybernetics, Inc.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο του Luigi Rizzo. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό του Luigi Rizzo σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)

Τμήματα προέρχονται από κώδικα των Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza (robert@spectra.eng.hawaii.edu) και Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), Αύγουστος 1995

Η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαίες και δυαδικές μορφές, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1.	Οι αναδιανομές πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την παρακάτω αποποίηση ευθυνών.

2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την παρακάτω αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), ΟΠΩΣ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της W3C. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της W3C σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

W3C ® ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Αυτό το έργο (και το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό, η τεκμηρίωση, όπως τα αρχεία README ή άλλα σχετικά στοιχεία) παρέχεται από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων με βάση την παρακάτω άδεια χρήσης. Εφόσον έχετε αποκτήσει, χρησιμοποιείτε ή/και αντιγράφετε αυτό το έργο, εσείς (ο κάτοχος άδειας χρήσης) δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και θα συμμορφωθείτε με τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις.

Με το παρόν παραχωρείται άδεια αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του, με ή χωρίς τροποποίηση, για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση ή συγγραφικά δικαιώματα, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνετε τα παρακάτω σε ΟΛΑ τα αντίγραφα του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ή σε τμήματα αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων:
1.	Ολόκληρο το κείμενο αυτής της ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ σε τοποθεσία που μπορεί να προβληθεί σε χρήστες του αναδιανεμόμενου ή παράγωγου έργου. 
2.	Οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες αποποιήσεις ευθυνών, κοινοποιήσεις ή όροι και προϋποθέσεις σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  Εάν δεν υπάρχει τίποτε από αυτά, πρέπει να περιλαμβάνεται η Σύντομη Κοινοποίηση του Λογισμικού W3C (προτιμάται το υπερκείμενο, επιτρέπεται το κείμενο) στο σώμα οποιουδήποτε αναδιανεμόμενου ή παράγωγου κώδικα.  
3.	Κοινοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών ή τροποποιήσεων σε αρχεία, όπως αλλαγές που έχουν γίνεται σε ημερομηνίες. (Συνιστούμε να δίνετε τα URL της τοποθεσίας από την οποία έχει προέλθει ο κώδικας.) 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ.

Το όνομα και τα εμπορικά σήματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης ή δημοσιότητας που σχετίζονται με το λογισμικό χωρίς ειδική, γραπτή προηγούμενη άδεια. Ο τίτλος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του παρόντος λογισμικού και κάθε σχετιζόμενης τεκμηρίωσης θα παραμένει πάντα στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει στο έργο της Sun Microsystems, Inc. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Sun Microsystems, Inc. σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το εν λόγω λογισμικό:

Το Sun RPC είναι προϊόν της Sun Microsystems, Inc. και παρέχεται για απεριόριστη χρήση με την προϋπόθεση ότι η παρούσα επεξήγηση περιλαμβάνεται σε όλα τα μέσα μαγνητοταινίας και ως μέρος ολόκληρου ή μέρους του προγράμματος λογισμικού.  Οι χρήστες μπορούν να αντιγράφουν ή να τροποποιούν το Sun RPC χωρίς χρέωση, αλλά δεν έχουν εξουσιοδότηση να παραχωρούν άδεια ή να το διανέμουν σε οποιονδήποτε άλλον εκτός αν αποτελεί μέρος προϊόντος ή προγράμματος που έχει αναπτυχθεί από τον χρήστη. 

ΤΟ SUN RPC ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

Το Sun RPC παρέχεται χωρίς υποστήριξη και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους της Sun Microsystems, Inc. να υποστηρίξει τη χρήση, τη διόρθωση, την τροποποίηση ή τη βελτίωσή του.

Η SUN MICROSYSTEMS, INC. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ SUN RPC Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ.

Σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη η Sun Microsystems, Inc. για τυχόν απώλεια εσόδων ή κερδών ή άλλων ειδικών, έμμεσων και παρεπόμενων ζημιών ακόμη κι αν η Sun έχει ενημερώσει για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών.

Sun Microsystems, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California  94043


Κατασκευάστηκε με άδεια της Dolby Laboratories. Η επωνυμία "Dolby" και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικές μη δημοσιευμένες εργασίες. Πνευματικά δικαιώματα 1992-1997 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο του Andrei Alexandrescu. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό του Andrei Alexandrescu σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

The Loki Library
Πνευματικά δικαιώματα © 2001 by Andrei Alexandrescu
Αυτός ο κώδικας συνοδεύει το βιβλίο:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied." Πνευματικά δικαιώματα © 2001. Addison-Wesley.
Με το παρόν παραχωρείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς χρέωση, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο αυτή η κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε συνοδευτική τεκμηρίωση.
Ο συντάκτης της Addison-Welsey Longman δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.


Πνευματικά δικαιώματα τμημάτων © 1995 από τον Jeffrey Richter


Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει λογισμικό που βασίζεται στις προδιαγραφές DMTF στο παρόν προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο:

Πνευματικά δικαιώματα © 2007 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Τμήματα αυτού του έργου προέρχονται από το "The Draft Standard C++ Library" Πνευματικά δικαιώματα © 1995 του P.J. Plauger, το οποίο έχει δημοσιευτεί από την Prentice-Hall, και χρησιμοποιούνται με σχετική άδεια.

Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται εν μέρει σε έργο της Hewlett-Packard Company. Επειδή η Microsoft έχει συμπεριλάβει το λογισμικό της Hewlett-Packard Company σε αυτό το προϊόν, η Microsoft οφείλει να συμπεριλάβει το παρακάτω κείμενο που συνόδευε το λογισμικό αυτό:

Πνευματικά δικαιώματα ©  2002, 2003 Hewlett-Packard Company.

Σχετικά με την Ειδοποίηση:
Το παρόν λογισμικό βασίζεται σε λογισμικό που διατίθεται στη διεύθυνση http://mpvtools.sourceforge.net.

Αυτό το λογισμικό επεξεργάζεται μια μορφή που ονομάζεται MPV.  Το MPV είναι μια ανοικτή προδιαγραφή για τη διαχείριση συλλογών και λιστών αναπαραγωγής πολυμέσων φωτογραφιών, βίντεο, μουσικού περιεχομένου και σχετιζόμενων μεταδεδομένων και διατίθεται χωρίς χρέωση από την Optical Storage Technology Association. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προδιαγραφή MPV διατίθεται στη διεύθυνση http://www.osta.org/mpv.

Ειδοποίηση Άδειας χρήσης:
Με το παρόν παραχωρείται δωρεάν άδεια σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο του παρόντος λογισμικού και των σχετιζόμενων αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό") να επεξεργάζεται το λογισμικό χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης άδειας χρήσης σε τρίτους ή/και πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού και να επιτρέπεται σε άτομα, στα οποία παρέχεται το Λογισμικό, να κάνουν το ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι:

Η ανωτέρω κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η παρούσα κοινοποίηση άδειας χρήσης και οι ανωτέρω δηλώσεις Σχετικά με την Ειδοποίηση θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σε σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. IΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ 
ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Εκτός από το περιεχόμενο της παρούσας κοινοποίησης, το όνομα του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται για διαφήμιση ή για προώθηση με άλλο τρόπο της πώλησης, της χρήσης ή για άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με αυτό το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.









